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กองทนุเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund  

(SCBSFFPLUS) 
(ชนิดหนวยลงทุน C : SCBSFFPLUS-C) 

กองทุนตราสารหนี้ 
กองทุนท่ีลงทนุแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ 

 

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย จํากัด 
การเขารวมการตอตานทจุรติ : 
ไดรับการรับรอง CAC  

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

คุณกําลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

ขอมูลอื่นๆ 

หนังสอืชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสาํคัญ 
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กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหน้ีภาคสถาบัน
การเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในตางประเทศไม เกินรอยละ 50 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมนอย
กวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินท่ีลงทุนในตางประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 

 

- ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจตํ่ากวาหุนได 
- ผูลงทุนท่ีตองการสภาพคลองในการซ้ือขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรบัเงินคืนภายในวันท่ี T+1 

กองทนุรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

- ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ  

- ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพดี สภาพคลองสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตํ่า 
เน่ืองจากกองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 
 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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คําเตือนที่สําคัญ 
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมอ่ืน จึง
เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงไดสูงกวาผูลงทุนท่ัวไป 
- ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 
- มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิด อาจมีมูลคาเทากนัหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาหนวย
ลงทุนสําหรับแตละชนิดหนวยลงทุน 
- การแบงชนิดหนวยลงทุนของกองทุน มิไดทําใหความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหนวย
ลงทุน ทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรบัผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน 
- เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/
หรือไดรับเงนิคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 
- กองทุนรวมน้ีไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงตํ่า เชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
ดังน้ัน จงึมีความเส่ียงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน 
- กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลองตํ่า จึงอาจไมสามารถซ้ือขายตราสารหน้ีไดในเวลาท่ีตองการหรือใน
ราคาท่ีเหมาะสม 
 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 
 

 

 

คุณตองระวงัอะไรเปนพิเศษ? 
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนดัชําระหนี้ของผูออกตราสาร 

อันดับความนาเช่ือถือสวนใหญของกองทุนรวม  

ต่ํา                                                                                                                                                       สูง 

GOV/AAA  AA,A BBB Non-investment 
grade/unrated 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย  
อายุเฉล่ียของทรัพยสินท่ีลงทุน 
ต่ํา             สูง 

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป 1 ปถึง 3 ป 3 ปถึง 5 ป มากกวา 5 ป 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 
ต่ํา             สูง 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

การปองกันความเส่ียง fx 
ต่ํา             สูง 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี WWW.SCBAM.COM 
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% ของ NAV  

 

ชื่อทรัพยสินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ 

 

น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ :  
- อตัราคาธรรมเนียมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
- คาธรรมเนียมนายทะเบียน : ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 
- คาใชจายอื่น ๆ เม่ือคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมในการจัดจําหนาย (ถามี) ท่ีเรียกเก็บจริง ตองไมเกินคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ท้ังหมดของแตละชนิดหนวยลงทุน 
 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 
คาธรรมเนียมการขาย ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.07% ยกเวนไมเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
- คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนเขา      
- คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก    

 
ไมมี 

1.07% 

  
ไมมี 

ยกเวนไมเรียกเก็บ 
การโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวย 
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาใชจายอ่ืน ๆ  ตามท่ีจายจริง ตามท่ีจายจริง 
หมายเหตุ :  

- อตัราคาธรรมเนียมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
- คาธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปล่ียนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม 
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 * ผลการดําเนนิงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต* 

ดัชนีชี้วัด คือ  
- ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) สัดสวน 50%  
- อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือนเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทย
พาณิชย สัดสวน 40% 
- ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A-  
ข้ึนไป สัดสวน 10% 
ผลการดําเนินงานยอนหลงัตามปปฏิทนิ 

 
กองทนุน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คอื 0.00% 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คอื 0.07% ตอป 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond 

*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจบุันไดท่ี www.scbam.com 

ผลการดําเนินงานยอนหลงัแบบปกหมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย  
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
วันท่ีจดทะเบียน 20 พฤศจิกายน 2556 
อายุโครงการ ไมกําหนด    
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 
 

วันทําการซื้อ  :  ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการ 
– 15.30 น. (ทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.) 
มูลคาข้ันตํ่าของการซ้ือครั้งแรก : 5,000 บาท 
มูลคาข้ันตํ่าของการซ้ือครั้งถัดไป : 5,000 บาท 
วันทําการขาย  : ทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการ 
– 15.30 น. (ทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.) 
มูลคาข้ันตํ่าของการขายคืน : 5,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันตํ่า  : ไมกําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน   :   
T+5 คือ 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV (ปจจุบัน T+1 คือ 1 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน)  
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ :  
- www.scbam.com ทุกวันทําการ  
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายช่ือผูจัดการกองทุน นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร                                 20 พฤศจกิายน 2556 
น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร                                             22 สิงหาคม 2559 
น.ส. นันทรัตน ยอดยิ่ง                                        20 พฤศจิกายน 2556 
นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา                        20 พฤศจิกายน 2556 
น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย                              20 พฤศจิกายน 2556 
นาย เอกลักษณ กระแสเศียร                               20 พฤศจิกายน 2556 
น.ส. วรารัตน จันทรชื่น                                          19 กุมภาพันธ 2558 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  0.36 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ังข้ึน 
(ถามี) 

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
รองเรียน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ท่ีอยู : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา  
เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

ขอมูลอื่น ๆ 
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เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website : www.scbam.com                         

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนไดท่ี  www.scbam.com 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจดัต้ัง และอยูภายใตการกาํกับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง

ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
น้ัน  ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะผูรบัผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  ไมเปนเท็จ 
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดับความนาเชื่อถือของตรา
สารท่ีลงทุน (credit risk) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและ
ฐานการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปน้ี 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 
ระดับท่ีนาลงทุน AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุดท่ีจะ

ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
 AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเส่ียง

ตํ่ามากท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
 A A(tha) A A ความเส่ียงตํ่าท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตาม

กําหนด 
 BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไมสามารถชําระหน้ี

ไดตามกําหนด 
ระดับที่ตํ่ากวานาลงทุน ตํ่ากวา 

BBB 
ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ตํ่ากวา 
BBB 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตาม
กําหนด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ข้ึนกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหน้ีจะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 
อัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ี
ตํ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพยสินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
มากกวากองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ตํ่ากวา 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร 
เปนตน ทําให ผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคลอง
ในการซื้อขายตํ่า ท้ังน้ี สภาพคลองดังกลาวเกดิจากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะน้ันๆ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการท่ีราคาหลักทรัพยท่ีอางอิงอยูมี
ราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตางๆ เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลใหราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญความเส่ียง
จากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาท

คําอธิบายเพิ่มเติม 
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แข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาท
ออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปน้ี 

- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน/ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงท้ังหมด 

ขอมลูอื่น ๆ  
- เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ

กองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี
วัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกาผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปน
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดข้ึนแลวในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดําเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลง
ยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของ      
ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมาย
ของรัฐตางประเทศ 

 


